
هفته ی اّول آبان ماه
درس دوم

جلـسـه ی اّول 
نـعـمـت هـای خـدا

درباره ی اين تصوير با دوستان خود گفت و گو کنيد و نظر خود را به يک ديگر بگوييد.
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با هم بخوانیم
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با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد.

                                 
      
داده   �گو�ش داده،  م  سش

�پ ما  �به  کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

داده   هو�ش داده،  ل  ع�ت ما  �به  کی  داده� دا  �خ    ، داده  دا  �خ

داده ا  ا�ب �ب داده،  مامان  ما  �به  کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

داده؟ ا  ص�خ ا  �ب   ل�ب �ت �یه  ما  �به  کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

داده؟ �خگ  �ت�ش ه های  �پ �خ �خ ما  �به  کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

گار�خگ داده؟ �به ما گل های ر�خ کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

داده؟ ی  ا�ب �ت �خ �آ های  رو�خ ما  �به  کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

داده؟ ی  ا�ب مه�ت  های  �ب سش ما  �به  کی  داده� دا  �خ  ، داده  دا  �خ

دا  های �خ عم�ت �خ
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لوحه ی 2   

والدین گرامی! توجه کنید خواندن سوره با نگاه به شکل کلی آیات و عبارات، کفایت می کند. در این مرحله کسب 

توانایی خواندن کلمات به تفکیک حروف موردنظر نیست.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

1 ـ  ِانّـا  َاۡعـطَـۡیـنـاَك  الۡـَكـۡوثَـَر

2 ـ  فَـَصـِلّ  ِلـرَ ِبّـَك َو انۡـَحـۡر

3 ـ ِانَّ شـاِنـئَـَك  هُـَو  ااۡلَبۡـَتـُر

فعالیت 1 ــ شعر »نعمت های خدا« را به کمک معلّم خود با هم بخوانید.

به لوحه ی سوره ی کوثر نگاه کنید و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.

سوره ی کوثر

فعالیت 2- از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی کوثر را به صورت انفرادی بخوانند. 

هفته ی اّول آبان ماه
جلـسـه ی  دوم
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هفته ی دوم آبان ماه
جلـسـه ی  اّول 

کبرٰی هاشمی

………………

فعاليت2- با کمک معلم خود اين شعر زيبا را با هم بخوانيد و برای آن يک نام مناسب بگوييد.

فعاليت1- به سوره ی کوثر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.
با هم بخوانیم

مد �آ �کو�شر  هرای   رو�خ و�ش اد و �خ �خ�خدان و �ش

گل   ا�خ ر  �پ خی  دام� ا   �بو�ب و�ش �خ ه های  �پ �خ �خ ا  �ب

اره س�ت   سر�ش خی اس�تروی  سما�  �آ ا�ب �یک �ت

�گ�ش �خ �ت�ش   صور�ت اس�ت�بر  خی  ا� مهر�ب و  خ�خد  �
ل�ب

هرا �خ   و�ب �خ ای  ا�ب را�ب   �ش صور�ت د  �بوس�ی

: �گ�خ�ت ه ها  �ت خرسش � ا  �ب ااو  دا�خ دای  �خ �کر  �ش
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پیام قرآنی

فعاليت2 - نام اين نعمت ها را بگوييد و شکل آن ها را کامل و سپس رنگ آميزی کنيد.

ـ ّلٰـِه َالۡـَحـۡمـُد لِ
الهی شکر !

                                                       سوره ی َحمد، آيه ی ٢
َحۡمد : ُشکر              

گفت وگو: چند نعمت ديگر خدا را نام ببريد.

فعاليت1- با نگاه کردن به سوره ی کوثر، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.

هفته ی دوم آبان ماه
جلـسـه ی  دوم 
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فعاليت 1 ــ سوره ی کوثر و شعر آن را همه با هم مثل نوار و با صدای بلند بخوانيد.

فعاليت 2 ــ  پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد.

با دوستان خود گفت وگو کنيد و داستان اين تصويرها را بگوييد.

داستان نان

هفته ی سوم آبان ماه
جلـسـه ی  اّول 



هفته ی سوم آبان ماه
جلـسـه ی  دوم 
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پیام قرآنی

َو اۡشـکُـروا نِـۡعـَمـةَ الـّلٰـِه
از خدا که به شما نعمت های زيادی داده است، تشّکر کنيد.

                                                      سوره ی َنحل، آيه ی ١١٤
ه: خدا    نِۡعَمة: نعمت                 َالّلٰ

فعاليت 1 ــ به لوحه ی آموزش سوره ی کوثر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد.

فعاليت 2 ــ پيام قرآنی قبل را به صورت دسته جمعی بخوانيد.

به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت وگو کنيد.
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گفت وگو

دانش آموزان عزيز!

١ــ نام اين نعمت خدا را بگوييد.

٢ــ آب چه فايده هايی برای ما دارد؟

٣ــ چگونه می توان اين نعمت خدا را حفظ و نگه داری کرد؟

فعاليت 1 ــ هر يک از دانش آموزان سوره ی کوثر را برای دوستان خود بخوانند.

فعاليت 2 ــ پيام های قرآنی اين درس را به صورت دسته جمعی بخوانند.

اين جمله را کامل کنيد: خدا آب را آفريد تا ..............

هفته ی چهارم آبان ماه
جلـسـه ی  اّول 


